
                                                                       
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาพฒันาธุรกจิ 

   
922-439 โลจสิตกิส์และกำรจดักำรโซ่อุปทำน 3(3-0-6) 

Logistics and Supply Chain Management  
ขอบเขต ความหมาย บทบาท ของโลจิสติกส์และการ

จัดการห่วงโซ่อุปทาน ท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ กิจกรรมและ
กระบวนการต่างๆ การจัดซ้ือ การบริการลูกค้า การขนส่ง 
ระบบสารสนเทศ การน าความรู้พ้ืนฐานในกระบวนการต่างๆ 
ของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ธุรกิจ การจดัการลีน การจดัการเวลาน าเชิงกลยทุธ์ กลยทุธ์การ
ใช้ผู ้บริการภายนอกเพ่ือการแข่งขันโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน       ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การปรับปรุงผลการ
ด า เ นินงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่ อุปทาน  ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โลจิสติกส์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ห่วงโซ่อุปทาน  

Scopes, meanings, roles of logistics and supply 
chain management towards business organization; activities 
and processes, procurement, customer service, transportation 
and information system; applying basic knowledge of 
logistics and supply chain into the business organization; lean 
management; strategic lead time management; logistics 
outsourcing competitive strategies; green logistics and supply 
chain; logistics and supply chain performance improvement; 
e-logistics and e-supply chain  
 
926-111 ธุรกจิและหลกักำรจดักำร  3(3-0-6) 

Business and Principles of Management 
หลักคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ กระบวนการ

ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์การน าและการจูงใจ การควบคุมองค์กร การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการในองค์กร สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ วฏัจักรของ
ธุรกิจ  

 
 
 
 

Fundamental of management; management 
processes; planning; organizing; human resource 
management; leading and motivation; organizational control; 
implementation of management tools; business environment; 
types of businesses; business processes; business life cycle  

 
926-112 กำรเจรจำต่อรอง    3(3-0-6) 
 Negotiations 

หลกัการ  ความส าคญั และรูปแบบการเจรจาต่อรอง  
การพฒันาทักษะการแก้ปัญหา ความขดัแยง้ภายในองค์กร  
การเจรจาต่อรองระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูถื้อหุ้น  การเจรจาทาง
การคา้  การต่อรอง เชิงนโยบายและกลยทุธ์  การวางแผนและ
การเลือกใชเ้ทคนิคการเจรจาต่อรอง  ปัจจัยความสัมฤทธ์ิผล
ของ การเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองขา้มวฒันธรรม  และ
กรณีศึกษา 

Principles, significance, formats of negotiation; 
skill development in conflict solving within organizations; 
negotiations between executives and stockholders; trade 
negotiations; policy and strategic negotiation; planning and 
selecting the negotiation techniques; factors toward the 
effectiveness of negotiation; intercultural negotiation; and 
case studies 
 
926-141 กำรเงนิธุรกจิ   3(3-0-6) 
 Business Finance 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 931-104 กำรบญัชีกำรเงนิ 
 บทบาทและเป้าหมายการจดัการทางการเงินในธุรกิจ 
รูปแบบของกิจการ การวิเคราะห์ งบการเงินอย่างง่าย การ
บริหารเ งินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ภาระผูกพัน การ
วิเคราะห์จุดคุม้ทุน มูลค่าของเงินตามเวลา เคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การตดัสินใจในโครงการลงทุน และแหล่งเงินทุนของธุรกิจ  
 
 



 Roles and goal of financial management; business 
format; basic financial statement analysis; working capital 
management; finanical leverage analysis; break-even analysis; 
time value of money, decision tools for capital budgeting, and 
source of fund 
 
926-151  หลกักำรตลำด   3(3-0-6) 
 Principles  of  Marketing 

ความหมาย  ความส าคญั  และหน้าท่ีของการตลาด 
กระบวนการทางการตลาด ปรัชญาทาง การจัดการการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาด  การตลาดเป้าหมาย  พฤติกรรม
ผู ้บริโภค ระบบสารสนเทศ  ทางการตลาด การวิจัยทาง
การตลาด และสภาพแวดลอ้มทางการตลาด 

Definitions, significance and roles of marketing; 
marketing processes; marketing management philosophies; 
marketing mix; target market; consumers behavior; marketing 
information system; marketing research; marketing 
environment 

 
926-190 กำรใช้เคร่ืองใช้ส ำนักงำน     1(0-2-1) 
 Uses of Office Equipment 
    การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในส านักงาน การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจ การพิมพส์ัมผสั 
การจดัเก็บเอกสาร การบ ารุงรักษาเคร่ืองใชส้ านกังาน และฝึก
ปฏิบติังานภาคสนาม 

Training office working skills; the use of software 
packages in business; touch typing, filing; office equipment 
maintenance and practical training 
 
926-211 นวตักรรมและโอกำสทำงธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Innovation and Business Opportunity 

แนว คิดนวัตกรรมทาง ธุร กิ จ  นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี  ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ วิธีคิด วิธีการท างาน การ
แกไ้ขปัญหา นวตักรรมกบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและ
การเติบโตท่ีย ัง่ยนื การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัธุรกิจ การประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ 

 
 

Concepts of business innovation; technological 
innovation, product innovation, process innovation, 
innovation idea, methodological innovation,  and problem 
solving innovation; innovation towards competitive 
advantage and sustainable growth; value creating to business; 
business opportunity assessment 
 
926-212 กำรจดักำรควำมรู้ในองค์กร  3(3-0-6) 

Knowledge Management in Organization 
แนวคิด หลักการบริหารความรู้ เคร่ืองมือในการ

บริหารความรู้ ไดแ้ก่ การพฒันาตนเอง การสอนงาน การศึกษา
จากตวัอย่างกรณีศึกษา คลงัขอ้มูล การสร้างองคค์วามรู้ใหม่
และถ่ายโอนความรู้ การสร้างนวตักรรมและความสามารถ
ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง 

Concepts and principles of knowledge 
management; knowledge management tools such as self-
development, coaching, case study, data warehousing, etc; 
knowledge creation and knowledge transfer; innovation and 
adaptability 
 
926-213 กฎหมำยธุรกจิและภำษีอำกร  3(3-0-6) 

Business Law and Taxations 
หลกักฎหมายแพง่และพาณิชยท่ี์เก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน 

บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน นิติกรรมสัญญาในการซ้ือขาย 
แลกเปล่ียน ใหข้ายฝาก ฝากทรัพย ์ค  ้าประกนั เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ 
จา้งแรงงาน จา้งท าของ  และตวัแทน พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบั
เช็ค ลิขสิทธ์ิ กฎหมายสิทธิบตัรและกฎหมายการคา้ หลกัการ
ภาษี                  หลกัและประเภทของภาษี โครงสร้างภาษี 
วธีิการวิเคราะห์ภาษีและจดัเตรียมขอ้มูลทางภาษี การวางแผน
ภาษีส าหรับธุรกิจ ผลกระทบจากภาษีประเภทต่างๆ 

Principles of civil and commercial laws concerning 
partnership, company limited, public company; legal 
contracts e.g. sales contract,  exchange, giving, consignment 
agreements ,gratutitous deposit, suretyship, rental agreement, 
hire purchase, employment contracts, hire of work, and 
agency agreement the acts concerning cheque, copyright, 
patent, and commerce; taxation; principles and types of taxes, 
tax structure, tax analysis and tax data preparation, corporate 
tax planning, effect from each type of tax 



926-221 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  3(3-0-6) 
Human Resource Management 
ความหมายและความส าคญัของการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ สภาพแวดลอ้ม ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ บทบาท
หนา้ท่ีของนกับริหารทรัพยากรมนุษย ์ การวางแผน การสรรหา
และการคดัเลือก      การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร  การ
บ ริหารค่ าตอบแทน   ก ารประ เ มินผลการปฏิบั ติ ง าน                             
วินยัและการร้องทุกข ์ ความปลอดภยัและสุขภาพ  การจดัการ
แรงงานสัมพันธ์  และประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

Definitions and significance of human resource 
management; human resource management environment; 
roles and responsibilities of human resource managers; human 
resource planning, recruitment and selection, training and 
personnel development; compensation management; 
performance evaluation; discipline and petition, safety and 
health, labor relation management; legal issues concerning 
human resource management 
 
926-223 พฤตกิรรมองค์กำร   3(3-0-6) 
 Organizational Behavior 

แนวคิดพ้ืนฐานพฤติกรรมองค์กร ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กร                            ต่อการ
ปฏิบติังาน เทคนิคต่างๆ ท่ีจะน ามาประยกุต์ใช ้ในองคก์ร การ
วิ เคราะห์ ปัจจัยและปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร 
ว ัฒนธรรมองค์กร   แนวทางการปรับปรุงองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพ และการสร้างเสถียรภาพ ของการบริหารองคก์ร 
เพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 

Fundamental of organizational behavior; 
relationships between individuals, groups and organizations; 
techniques applied to the organization; analysis of factors and 
conflicts within the organization; organizational culture; 
guidelines for effectively organization development; 
establishment of organizational management for change 
 
 
 
 
 

926-231 กำรจดักำรกำรด ำเนินงำน    3(3-0-6) 
Operations Management 
แนวคิด หลกัการเก่ียวกับการวิเคราะห์และการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ  ในระบบผลิตกลยทุธ์ดา้น
ปฏิบติัการ การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการ ระบบการผลิต
และการด าเนินงาน การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
จดัการโครงการ การควบคุมคุณภาพ การบริหารคลงัสินคา้ 
และสินค้าคงคลัง และการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 

Concepts and principles of production management 
analysis and decision; operational strategies; product and 
service designs; production and operation systems; 
production planning and control; project management; 
quality control; warehousing and inventory management; 
logistics and supply chain management 

 
926-233 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ  3(3-0-6) 

Quantitative Analysis   
การพฒันาตวัแบบส าหรับการตดัสินใจ  โปรแกรม

เชิงเสน้ ปัญหาแถวคอย การวเิคราะห์ข่ายงาน อนุกรมเวลาและ
เทคนิคการพยากรณ์ ห่วงโซ่มาร์คอฟ ตวัแบบเชิงปริมาณอ่ืนๆ 
การใชค้อมพิวเตอร์กบัวธีิเชิงปริมาณ 

Development of making decision models; linear 
programming, queuing theory; network analysis; time series 
and forecasting techniques; Markov chain; other quantitative 
models; the use of computer in quantitative analysis  
 
926-234  กำรจดักำรคุณภำพและ  3(3-0-6) 

กำรเพิม่ผลติภำพ   
Quality Management and Productivity 
Improvement    
หลกัการจัดการคุณภาพ การวางแผน การปรับปรุง 

และการควบคุมคุณภาพ ระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
ตา่งๆ ระบบบริหารคุณภาพขององคก์ร  การเพ่ิมผลิตภาพและ
การวดัผลิตภาพ  เคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ เพ่ือควบคุม
คุณภาพและเพ่ิมผลิตภาพ 

 
 



Principles of quality management; quality planning, 
improvement and control; quality assurance and quality 
standards; quality management in organization; productivity 
and its measurement; tools and techniques for quality control 
and productivity 

 
926-241 กำรวำงแผนกำรเงนิส่วนบุคคล 3(3-0-6)  

Personal Finance Planning  
ขอบเขตและจุดมุ่งหมายของการบริหารการเงินส่วน

บุคคล ขั้นตอนการวางแผนการเงิน ส่วนบุคคล เทคนิคการ
บริหารรายรับและรายจ่าย การออม ประเภทสินเช่ือ บริการ
ทางการเงิน การวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา การประกนัภยัและ
ประกนัชีวิต ตราสารทางการเงิน การตดัสินใจลงทุนและการ
เลือกลงทุน ในตราสารทางการเงิน และการวางแผนเพื่อการ
เกษียณอาย ุ

Scope and goals of personal financial planning; 
process of personal financial planning; personal income and 
expense management; saving management; types of credit; 
financial services; personal tax planning; assurance and life 
insurance; financial instruments; investment decision and 
choice in financial instruments; retirement planning   
 
926-243   ตลำดและสถำบันกำรเงนิ  3(3-0-6) 

Financial Market and Institutions      
ระบบการเงินและตลาดทางการเงิน ตลาดตราสารทุน 

ตลาดตราสารหน้ี ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตราสารทุน ตราสารหน้ี และกองทุนรวม 

Financial system and financial markets; equity 
markets; bond markets; international financial markets; 
introduction to equity instruments, fixed-income securities, 
and mutual funds 

 
926-244  กำรวเิครำะห์ทำงกำรเงนิ  3(3-0-6) 

Financial Analysis        
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  931-104 กำรบัญชี

และกำรเงนิ หรือ 926-141 กำรเงนิธุรกจิ 
เทคนิคและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางการเงินใน

รูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพ                และเชิงปริมาณ เช่น 
การวเิคราะห์กระแสเงินสด การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

เป็นตน้ การวเิคราะห์จุดอ่อน และจุดแขง็ทางการเงิน การเสนอ
วิธีการแกว้ิกฤตการณ์ และขอ้ผิดพลาดต่างๆ การประยกุตใ์ช ้                    
การวเิคราะห์ทางการเงินเพื่อการวางแผน และกรณีศึกษา 

Tools and techniques used in financial analysis in 
terms of qualitative and quantitative methods such as cash 
flow analysis, financial ratios analysis, etc.; analyzing 
financial strengths and weaknesses; approaching solutions to 
financial crisis and errors; the application of financial 
analysis for planning purpose; and financial case studies 
 
926-251 พฤตกิรรมผู้บริโภค   3(3-0-6) 

Consumer Behavior 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 926-151 หลกักำรตลำด  
ตวัแบบของพฤติกรรมผูบ้ริโภค จิตวทิยาทางสังคมท่ี

มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ   ของผูบ้ริโภค การ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคของกลุ่มบุคคล 
กระบวนการเรียนรู้และทศันคติ    ของผูบ้ริโภค การส ารวจ
ความตอ้งการสินคา้และส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิดการบริโภค และ
การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

Models of consumer behavior; social psychology 
affecting the consumer decision making; analysis of factors 
influencing the consumption of a group of people; learning 
process and attitudes of consumers; survey of demand for 
products that stimulate consumption; economic analysis of 
consumer behavior 
 
926-254 กำรวำงแผนและพฒันำผลติภัณฑ์ใหม่ 3(3-0-6) 

New Product Planning and Development        
ความหมายของผลิตภณัฑ์ใหม่ การพฒันาและการ

แนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ ขั้นตอนของการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
เทคนิคในการประเมินความน่าสนใจของประเภทผลิตภณัฑ ์
โดยพิจารณาขนาดของตลาด สถานภาพทางการแข่งขัน 
รวมทั้งความสอดคลอ้งกนัของผลิตภณัฑใ์หม่กบัความสามารถ
ขององค์กร  การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ การวัดผลการ
ด าเนินงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบตลาดในการ
ตรวจสอบ ความเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑใ์หม่ การใชก้ลยุทธ์
ทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ ์คุณสมบติัของผูจ้ดัการผลิตภณัฑใ์หม่  



Meaning of new products; the development and 
introduction of new products; stages of new product 
development; techniques for evaluating the attractiveness of 
product categories based on the size of the market, 
concordance of new products with the organizational 
capabilities; management of new products; performance 
evaluation of new products; market testing and the feasibility 
study for new products; the use of marketing strategies for 
new products throughout the product lifecycle; qualification 
of the new product manager 
 
926-261 ผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่  3(3-0-6)  

Entrepreneurship and New Venture Creation 
ความหมายและลกัษณะของผูป้ระกอบการ ทกัษะท่ี

จ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการ การวางแผนส าหรับการการระดม
ทุนและจดัตั้งธุรกิจใหม่ กลยทุธ์ส าหรับธุรกิจใหม่ ปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัตั้ ง ธุรกิจใหม่ ผูป้ระกอบการทางสังคม 
ผูป้ระกอบการทางสงัคมกบัการพฒันาสงัคม ประเด็นปัจจุบนัท่ี
เก่ียวขอ้ง     กบัการประกอบการ และกรณีศึกษา 

Definitions and characteristics of entrepreneurs; the 
skills required for entrepreneurs; planning for funding and 
establishing new business; strategies for new business;  
problems and obstacles of establishing new businesses; social 
entrepreneurs; social entrepreneurs and society development; 
current issues related to entrepreneurships; and case studies 
  
926-262 กำรจดักำรธุรกจิขนำดกลำง  3(3-0-6) 

และขนำดย่อม 
Small and Medium Business Management 
ลกัษณะและประเภทของธุรกิจขนาดย่อมและขนาด

กลาง  การน าหลักและทฤษฎีการจัดการปรับใช้กับธุรกิจ  
นโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อมและขนาด
กลาง  กรณีศึกษาความส าเร็จและความลม้เหลวของการจดัการ
ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง  ปัญหาและแนวทางการ
แกปั้ญหา  ผลกระทบ จากสภาวะเศรษฐกิจระดบัประเทศและ
ระดบัโลก 

 
 

Characteristics and types of small- and medium-
sized businesses; principles and theories applied to business 
management; government policies to promote small- and 
medium-sized businesses; case study of successful and 
failure small- and medium-sized businesses; problem of and 
solution for small- and medium-sized businesses; national 
and international economic impact to small- and medium-
sized businesses  
 
926-271  หลกักำรตลำดสินค้ำเกษตร  3(3-0-6) 

Principles of Agricultural Marketing 
ความหมายและหลกัการตลาด  การตลาดสินค้า

เกษตรและสินคา้อุตสาหกรรม ลกัษณะสินคา้ การผลิตและการ
บริโภคสินคา้เกษตรอุปสงค์ อุปทาน และการก าหนดราคา
สินคา้เกษตรในแต่ละตลาด สภาพการแข่งขนั ปัญหาการตลาด 
วิถีการตลาด ตน้ทุนการตลาด บทบาทของรัฐ และนโยบาย
ของรัฐท่ีเก่ียวกับสินคา้เกษตร และการตลาดสินคา้เกษตร 
กรณีศึกษาลกัษณะทางการตลาดของสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของ
ประเทศ 

Definition and the principles of marketing; 
agricultural and industrial product marketing; characteristics 
of agricultural products; production and consumption of 
agricultural products; demand, supply and price setting of 
agricultural products in each market; the competition; 
marketing problem; marketing channels; marketing costs; 
governmental roles and policy related to agricultural product 
and agricultural marketing; case study on characters of 
agricultural marketing for important products 

 
926-272 กำรจดักำรธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 

Agribusiness Management 
ระบบธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยและความ

เช่ือมโยงของธุรกิจเกษตรในโลก ลกัษณะและความสัมพนัธ์
ของแต่ละสาขายอ่ย การจดัการธุรกิจเกษตรในยคุโลกาภิวตัน์ 
การวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้ม ในระดบัมหภาค และจุลภาคท่ีมี
ผลกระทบต่อการบริหารจดัการองค์กรทางดา้นธุรกิจเกษตร 
ประยกุตค์วามรู้ทางดา้นการจดัการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ใน
การจดัการธุรกิจเกษตรขนาดกลางและขนาดยอ่ม และคน้หา
ศกัยภาพในการแข่งขนัของหน่วยธุรกิจ  



Agribusiness system in Thailand and connection of  
agribusiness in the world;  characteristic and relationship 
among agribusiness subsectors; agribusiness management in 
globalization era;  analysis of agribusiness  environment in  
macro and micro factors which affect agribusiness 
organization management; application of business 
management knowledge and economics to manage 
agricultural small and medium enterprise; search for 
competitive advantage of agribusiness firm 
 
926-281 กำรจดักำรธุรกจิระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 

International Business Management 
ทฤษฎีว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ หลกัการและ

วธีิการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์
การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ ประโยชน์และโอกาสในการ
ลงทุนต่างประเทศ              การพฒันาและปรับปรุงนโยบาย
การจดัการในองค์การต่างวฒันธรรม ความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจต่างประเทศ  ได้แก่ การเมืองระหว่างประเทศ  
ความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างประเทศ และองค์การการคา้
ระหวา่งประเทศ 

Theories of international business; principles and 
methods for international business management; aims and 
strategies of international business management; advantages 
and opportunities in oversea investment; improvement and 
development of management policy in intercultural 
organization; knowledge of international business such as 
international politics, international trading relationship and 
international commercial organizations 
 
926-282 กำรเงนิระหว่ำงประเทศ  3(3-0-6) 

International Finance 
หลกัการและแนวคิดระบบเงินตราระหว่างประเทศ 

ตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา เศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงิน
ระหวา่งประเทศท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารการเงินของธุรกิจ 
การวเิคราะห์โอกาส ในการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ การ
บริหารการเงินภายใตส้ภาวะการแปรผนัของอตัราแลกเปล่ียน
และสภาพเศรษฐกิจโลก การเงินเพ่ือการน าเขา้-ส่งออก และ
สถาบนัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินระหวา่งประเทศ 

Principles and concepts of international currency 
system; currency exchange market; world economy and 
international financial policy effecting business financial 
management; analysis on opportunities for investment in 
international markets; financial management under changing 
situations of currency exchange rates and the world economy; 
finance for import-export; institution and business relating to 
international finance 
 
926-284   กลยุทธ์กำรตลำดโลก  3(3-0-6) 
  Global  Marketing Strategy 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 926-151 หลกักำรตลำด   
หลักการและแนวคิดการตลาดโลก ลักษณะและ

ระบบของตลาดโลกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างการ
ตลาดโลก นโยบายและการส่งเสริมการคา้ของประเทศต่าง ๆ 
ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีผล ต่อการท าการตลาดโลก แนว
ทางการเขา้สู่ตลาดโลก การแข่งขนัในตลาดโลก พฤติกรรม
ของตลาด การสร้างตราสินคา้ในตลาดโลก  และการแบ่งส่วน
ของตลาดโลก กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดโลกในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต รวมทั้ งกรณีศึกษาท่ี เ ก่ียวกับปัญหา 
อุปสรรค และความส าเร็จในการท าตลาดโลก 

Principles and concepts of global market; global 
market characteristics and system affecting business 
operations; policies and trade campaign of each country; 
environmental factors affecting global market; global market 
approach; global market competition; market behavior 
;global market branding and global market segmentation; 
product strategies; pricing; distribution channel; current and 
future trends of global market campaign; case study  of the 
problems, obstacles, and achievement of global marketing  
 
 
 
 
 
 
 
 



926-311 กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
Strategic Management  
เงือ่นไข : นักศึกษำฐำนะช้ันปีที ่3  
ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์และนโยบาย

ธุรกิจ กลยุทธ์ระดบัต่างๆ ตวัแบบและกระบวนการตดัสินใจ
เ ชิ งกลยุท ธ์  ก ารวิ เ ค ราะ ห์สภาพแวดล้อม  การพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขนั การก าหนดกลยทุธ์ และนโยบาย
ธุรกิจ  การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติั การควบคุมกลยทุธ์  กรณีศึกษาทางธุรกิจ 

Definitions and concepts of strategy and business 
policy; levels of strategy; models and processes of strategic 
decision; environmental analysis; competitive capability 
development; strategy and business policy; competitive 
advantage; strategic implementation and business policy; 
strategic control; business case study 
 
926-312 ภำวะผู้น ำและจริยธรรมธุรกจิ  3(3-0-6) 

Leadership and Business Ethics   
ความหมาย และประเภทของผูน้ า หนา้ท่ีบทบาทของ

ผูน้ า ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ     การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเป็นผูน้ าในสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
ความส าคญัของจริยธรรมในธุรกิจ  จริยธรรมกับการด าเนิน
ธุรกิจแบบยัง่ยืน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย บรรษทัภิบาล  การบริหารและการตดัสินใจทางธุรกิจ
ด้วยหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กรณีศึกษาต่างๆ 

Definitions and categories of leadership; leadership 
functions and roles; relationship between an individual and 
performance; leadership in changing situations; ethics 
significance in business; ethics and sustainable business 
operations; ethics and responsibility for stockholders; 
corporate governance; business management and decision 
making using ethics principles and social responsibility; case 
studies 

 
 
 
 
 

926-313  กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของธุรกจิ 3(3-0-6) 
Feasibility Study in Business 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 926-351 กำรบริหำร

กำรตลำด,926-141 กำรเงนิธุรกจิ,  
926-231 กำรจดักำรกำรด ำเนินงำน  
แนวคิดในการศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจ ปัจจยั

ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการริเร่ิมธุรกิจ การศึกษาความเป็นไป
ได้ด้านการตลาด ด้านการด าเนินงาน และด้านการเงิน การ
วิเคราะห์ผลตอบแทน จากการลงทุน การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว ผลกระทบของธุรกิจในด้านส่ิงแวดล้อมและ
จริยธรรม หลกัการตดัสินใจในการเลือกลงทุนทางธุรกิจ 

Concept of feasibility study in business; factors  
affecting start-up business; marketing, operating and financial 
feasibility study; analysis of return on investment; sensitivity 
analysis; environmental impact assessment; decision making 
in business  investment 
 
926-314 กำรวเิครำะห์กระบวนกำรธุรกจิ 3(3-0-6) 

Business Process Analysis 
ความหม าย และตัว อ ย่ า ง ข องตัว แบบ ธุ ร กิ จ 

กระบวนการท างาน และระบบงาน การจ าแนกวิธีการจัด
ระบบงาน การวเิคราะห์และออกแบบความตอ้งการระบบงาน 
ระบบสารสนเทศในกระบวนการธุรกิจ การจดัท าขอ้ก าหนด
ความตอ้งการของการพฒันาระบบงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์กระบวนการธุรกิจ 

Definitions and examples of business models; 
working processes and work systems; classification of 
methods of work systems; analysis and design of work 
systems; information systems for business process 
management; specification and requirements of the working 
system development; tools for the analysis of business 
processes 

 
 
 
 
 
 
 



926-315 กำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลง   3(3-0-6) 
Change Management 
การพฒันาคนและทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

ในการเปล่ียนแปลงองค์กร  การปรับโครงสร้างการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของการยอมรับของ
เทคโนโลยใีหม่ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การ
ลดและสร้างความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืน ๆ 

Development of the people and process skills 
involved in organizational changes such as restructuring, 
change in strategic direction, adoption of new technology, 
product innovation, sustainability development, downsizing, 
and partnerships with other organizations 
 
926-316 กำรพฒันำทกัษะกำรบริหำร   3(3-0-6) 

Managerial Skills Development 
ทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการ

บริหารท่ีจ าเป็นในการท างานในโลกปัจจุบนั ฝึกฝนปฏิบติัจริง 
กรณีศึกษา และการติดตามแนวโนม้ทกัษะการบริหารท่ีทนัสมยั
ในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่    ทกัษะในการคิดและวิเคราะห์ปัญหา 
ทกัษะในการเป็นผูน้ า วเิคราะห์และฝึกปฏิบติัทฤษฏีผูส้อนงาน 
ผูใ้หค้  าปรึกษาในการท างาน ทกัษะในการบริหารตนเอง  

Theory and application of essential managerial skill 
development in recent work;  practicing; case study and 
modern managerial skill trends such as problematic critical 
thinking skill and leadership skill; analysis and practical 
training in coaching; mentoring; personal managerial skill  
 
926-317 กำรวเิครำะห์อุตสำหกรรม   3(3-0-6) 

และกำรแข่งขนั 
Industry and Competitive Analysis 
เคร่ืองมือและเทคนิคเพื่อการจัดการ ศึกษาบริษทัท่ี

บรรลุและได้รับผลตอบแทนท่ีเหนือกว่าผ่านการพฒันาและ
ประยุกต์ใชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนั มุ่งเน้นกลยุทธ์ท่ีพฒันาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งท่ีมาของผลตอบแทนในการสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเหนือกว่า และต าแหน่งท่ีมีประสิทธิภาพใน
ตลาด พฒันาทกัษะ เพ่ือเป็นแนวทางต่อการตดัสินใจเชิงกล
ยทุธ์ในอนาคตในบริบทท่ีไม่แน่นอน 

 

Managerial tools and techniques; studies of 
successful and high return company through development 
and application of competitive strategy; developing strategies 
and advantages of return sorce; effective marketing position; 
developing skills for future strategic decision-making in 
uncertain context  
 
926-318 กลยุทธ์ระดบัโลกและกำรจดักำร  3(3-0-6) 

Global Strategy and Management  
เรียนรู้และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและ

ผลกระทบการบริหารจดัการของกลยุทธ์ระดบัโลก  ส ารวจ
โอกาสและความท้าทายของธุรกิจระดับโลก วิเคราะห์และ
อภิปรายกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ในการแข่งขันระดับโลก การ
พฒันาทกัษะในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใชก้ลยทุธ์ระดบั
โลก 

Learning and understanding of economic changes; 
impacts of global strategic management; exploration of 
global business opportunities and challenges; global 
competitive strategy analysis and discussion; creative skill 
development and application in global strategy 
 
926-319 กลยุทธ์กำรรับผดิชอบต่อสังคม  3(3-0-6) 

Strategic Corporate Social Responsibility 
ความทา้ทายและโอกาสในการรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อการด าเนินธุรกิจระดบัโลกจากมุมมองดา้นกลยุทธ์ เรียนรู้
การตอบสนองทาง ธุร กิจ ท่ี เหมาะสมในส่วนของการ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม วเิคราะห์กลยทุธ์การตอบ
แทนต่อสังคมเ พ่ือพัฒนาธุรกิจและค่านิยมทางสังคมท่ี
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร 

Challenges and opportunities of corporate 
responsibility for global strategic business operation; learning 
of appropriate corporate responsibility reaction on business; 
analysis of corporate responsibility strategy to develop 
business and social value on organizational strategy’s 
perspective   

 
 
 
 



926-331 กำรจดัหำและกำรจดัซ้ือ  3(3-0-6) 
ในห่วงโซ่อุปทำน 

 Procurement and Purchasing in Supply Chain 
  บทบาทการจัดซ้ือและจัดหา นโยบายในการจัดซ้ือ
และจดัหา การคดัเลือกและประเมินผูจ้ดัส่ง การเจรจาต่อรอง 
การวางแผนการจดัซ้ือ รายงานเก่ียวกบัการจดัซ้ือ กระบวนการ
จดัหาสากล กระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างของภาครัฐ และการ
จดัการซพัพลายเออร์ ประเด็นเชิงกลยทุธ์ต่างๆ และผลกระทบ
ท่ีจะมีต่อซพัพลายเชน 
 Roles of purchasing and procurement; policy of 
purchasing and procurement; selection and assessment of 
supplier; negotiations; purchasing planning; report of 
purchasing; global sourcing process; organizational 
procurement process of government and supplier management 
and other strategic issues and its impact to supply chain. 
 
926-332 กำรจดักำรของคลงัสินค้ำ  3(3-0-6) 

Inventory Management 
ทฤษฎีและหลกัการจดัการของคงคลงั การวิเคราะห์

ตน้ทุนการด าเนินการท่ีเกิดจากการผลิต การเก็บรักษาสินคา้ 
เงินลงทุน การขาดแคลน รูปแบบของสินค้าคงเหลือ การ
ควบคุม สินคา้คงเหลือ  

Theory and principles of inventory management; 
analysis of production costs, storage products, investments; 
type of inventory;  inventory control 

 
926-341   กำรบริหำรกำรเงนิ   3(3-0-6) 
 Financial Management        
       รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  926-141 กำรเงนิธุรกจิ  

เป้าหมายของการบริหารการเงิน ปัญหาตวัแทน และ
ความไม่เท่าเทียมกันของขอ้มูลข่าวสาร การตดัสินใจลงทุน
ภายใตค้วามไม่แน่นอน การจดัหาเงินทุน ตน้ทุนของเงินทุน 
ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบรวม
กิจการ 

Goals of financial management; agency problem; 
asymmetry of information; capital budgeting under 
uncertainty; financing; cost of capital; capital structure theory; 
dividend policy; mergers and acquisitions 
 

926-342 กำรวเิครำะห์หลกัทรัพย์ 3(3-0-6) 
Securities Analysis  
ความเ ส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจลงทุน                      การ
วิเคราะห์หลกัทรัพย ์การบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์การวางแผน
การลงทุน การประเมินมูลค่าตราสารทุนและตราสารหน้ี 

Risk and return from securities investment; 
information for investment decision making; securities 
analysis; portfolio management; investment planning; 
valuation of equity and bond 
 
926-343  ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัตรำสำร 3(3-0-6)

อนุพนัธ์ 
Introduction to Derivatives  
ตลาดตราสารอนุพันธ์ กลไกการซ้ือขายตราสาร

อนุพนัธ์ ผลตอบแทน ความเส่ียง และแนวคิดในการก าหนด
ราคาของตราสารอนุพนัธ์ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ฟิวเจอร์ส ฟอร์
เวร์ิด สวอป และออปชัน่  

Derivatives market; mechanism of derivatives 
trading; returns, risk, and concept of pricing for derivatives, 
including futures, forwards, swaps, and options. 
 
926-344 กำรวำงแผนและกำรควบคุมทำงกำรเงนิ  3(3-0-6) 

Financial Planning and Control  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 926-141 กำรเงนิธุรกจิ  
ขั้นตอน กระบวนการวิเคราะห์ทางการเงิน การ

วางแผนและการควบคุมทางการเงิน  การจัดท าแผนงาน
งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาและ
ก าหนดแนวทางในการแกข้อ้ผิดพลาดต่าง ๆ และวิกฤตการท่ี
เกิดข้ึนแก่วงการธุรกิจ กรณีศึกษาทางการเงิน 

Steps and procedures of financial analysis; financial 
planning and control; budget planning; analysing of financial 
problems and solutions to the financial errors and crisis 
incurred in businesses; financial case study 

 
 
 
 
 



926-351  กำรบริหำรกำรตลำด   3(3-0-6) 
Marketing Management 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 926-151  หลกักำรตลำด  
ความหมายและความส าคญัดา้นการจดัการการตลาด 

แนวความคิดการจัดการการตลาด  หน้าท่ีและกระบวนการ
จัดการการตลาด  ระบบข้อ มูลข่ าวสารทางการตลาด 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดเป้าหมาย การพยากรณ์การขาย การวางแผน
กลยุทธ์ ทางการตลาด การก าหนดนโยบายผลิตภณัฑ์ การ
ก าหนดนโยบายราคา การก าหนดนโยบายการจดัจ าหน่าย การ
ก าหนดนโยบายส่งเสริมทางการตลาด โดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

Meaning and importance of marketing management; 
concept of marketing management; functions and processes of 
marketing management; marketing information system; 
marketing environment; consumer behavior; market 
segmentation and targeting; sales forecasting; marketing 
strategic planning; product, price, distribution, and marking 
promotion policy with regard to social responsibility 

 
926-353  กำรจดักำรลูกค้ำสัมพนัธ์  3(3-0-6)          

Customer Relationship Management 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 926-351 กำรบริหำร

กำรตลำด  
ความหมายและความส าคัญของการจัดการลูกค้า

สัมพนัธ์ กลยุทธ์การบริการลูกคา้ ลกัษณะและความตอ้งการ
ของลูกค้า การหาลูกค้าใหม่ และการรักษาฐานลูกค้าเก่า 
ประเภทและคุณภาพของการบริการ แนวปฏิบัติในการดูแล
ลูกคา้ การใช้ระบบสารสนเทศในการบริการลูกค้า และการ
จดัการลูกคา้สมัพนัธ์ ในซพัพลายเชน 

Definitions and importance of customer relationship 
management; customer service strategy; attributes and needs 
of customers; customer acquisition and retention; types and 
quality of service; practices in customer care; the use of 
information technology in customer service; customer 
relationship management in the supply chain 

 
 
 

926-354  กำรตลำดธุรกจิบริกำร  3(3-0-6) 
Service Marketing 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 926-151 หลกักำรตลำด 
แนวคิดการตลาดบริการ ความส าคญัของการปลูกฝัง

จิตส านึกการให้บริการแก่พนกังาน การแข่งขนัโดยมีความพึง
พอใจของลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง การจัดการลูกคา้สัมพนัธ์ กล
ยทุธ์การตลาดบริการ และการควบคุมคุณภาพการบริการ เช่น 
ธุรกิจสปา ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจอาหาร เป็นตน้ 

Concept of service marketing; importance of 
growing service-minded to employees; competition based on 
customer satisfaction; customer relationship management; 
service marketing strategy; and service quality control susch 
as spa business, health care business, food business. 

 
926-355 นวตักรรมผลติภณัฑ์และ  3(3-0-6)
 กำรบรรจุภัณฑ์ 

Product and Packaging Innovation 
 ความส าคญัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ แนวคิด 
หลักการพัฒนาและส ร้างสรรค์  ผลิตภัณฑ์ให ม่ 
กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ความส าคญั แนวคิด 
หลกัการดา้นการบรรจุภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ บรรจุ
ภณัฑใ์นฐานะเคร่ืองมือ  ทางการตลาด  

Significant  of new product development; 
new product concepts, principle and create to develop new 
product;  new product development process;  feasibility study 
of  new product; development project;  significance, concept 
and principles of packaging;  packaging design; packaging as 
marketing tool 

 
926-356  นวตักรรมกำรบริกำรและควำมสร้ำงสรรค์ 3(3-0-6) 

Service Innovation and Creativity 
บทบาทท่ีส าคญัของเศรษฐกิจภาคการบริการภายใต้

การพฒันาของโลกปัจจุบนั รูปแบบ  การให้บริการประเภท
ต่าง ๆ ท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ เอกชน และองคก์รพฒันา
เอกชน การจดัการให้บริการ ท่ีเนน้การสร้างประสบการณ์ท่ีดี
ของลูกคา้ท่ีมารับบริการ แนวทางการก าหนดยทุธศาสตร์ใน
การจดัการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนา การปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพสูงโดย



การศึกษาตวัอยา่งรูปแบบการให้บริการประเภทต่าง ๆ บนฐาน
ของการคิดเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลให้เกิดนวตักรรมในการ
บริการ 

Significant role of service economy in current 
development; types of services operated from  for-profit, non-
profit, and the government sectors;  an overview of service 
management with an emphasis on reaching customer 
satisfaction in the service experience, service management 
strategies and tools for analyzing and optimizing the service 
experience, continuous quality improvement and customer 
service, various models exploring the use of creativity as an 
essential element in the innovation process;  characteristics of 
change leadership in the context of creativity, ideological 
dimensions of different service delivery environments 
 
926-361 กำรจดักำรควำมคดิสร้ำงสรรค์  3(3-0-6)  

Creativity Management 
 ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร การ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ การคิดอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ  

Importance of organizational creativity; support 
staffs to learn and think creatively in order to create a 
completitive advantages 

 
926-363 กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด 3(3-0-6) 

เพือ่กำรแข่งขัน 
ส ำหรับธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม   
Competitive Marketing Strategic Planning for 
SMEs 

 แนวคิดและการหลกัการทางดา้นกลยทุธ์และนโยบาย
ทางการตลาด  การประยุกต์กลยุทธ์     ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มของตลาด การแข่งขนั และทรัพยากรของธุรกิจ  

Concepts and  principles of  marketing strategies 
and policies; the application of strategies to suit the market 
environment and business resources  

 
 
 
 

926-371 นโยบำยธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
Agricultural Business Policy 
ความส าคญัของนโยบายการเกษตรและธุรกิจเกษตร 

ประเภทและวตัถุประสงค์ของนโยบาย แนวคิดและทฤษฎีท่ี
น ามาใช้ในการก าหนด นโยบายและวิ ธีการทางปฏิบัติ 
นโยบายการเกษตรและธุรกิจเกษตรของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย การประเมินผลของ
นโยบายของประเทศไทย ท่ีมีผลต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรและธุรกิจเกษตร 

Importance of agricultural and agribusiness 
policies; category and objectives of  policy; concepts and 
theories used to determine the policy; policy and its 
implementation; Thailand and international agricultural and 
agribusiness policies and  the impact on Thai economy;  the 
evaluation of nation policy impacts on agricultural                     
agro-industry and agribusiness sectors 

 
926-372 กำรจดักำรธุรกจิฟำร์ม  3(3-0-6) 
 Farm Business Management 
 ปัจจัยการผลิตและลกัษณะการเกษตรในประเทศ
ไทย การประยุกต์หลกัทางการจดัการ เพื่อใชใ้นการจดัการ
ธุรกิจฟาร์ม การวางแผนการใช้ทรัพยากรในฟาร์มอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบันทึก กิจการฟาร์มปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจฟาร์ม สินเช่ือการจดัการฟาร์ม การจดัการฟาร์ม
ภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน การจดัการธุรกิจฟาร์ม
สมยัใหม่ การจดัการฟาร์มในธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 Factors of production and characteristic of 
agriculture in Thailand; Application of management concepts 
to farm business management;  farm planning and the 
effective planning on using farm input  factor;  farm 
recording and accounting; factors affecting farm operation; 
business farm credit; farm management under risk and 
uncertainty; modern farm business; farm in agricultural 
tourism management 
 
 
 
 
 



926-373  กำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่และคุณภำพ 3(3-0-6) 
สินค้ำเกษตร 

 Value Added & Quality of Agricultural Products 
แนวคิด และความส าคัญของการสร้างมูลค่าเพ่ิม

สินค้าเกษตร วิธีการสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตร การจดัการคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตร 
แนวทางปรับปรุงคุณภาพสินคา้เกษตร และการควบคุมคุณภาพ 

Concept and importance of value added in 
agricultural products; value added methods for agricultural 
products; quality standard management; improvement and 
quality control of agricultural products 
 
926-381 กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ  3(3-0-6) 
     International Transportation 

รูปแบบ ประเภท วิธีการ และการออกเอกสารของ
บริษทัตวัแทนสายเดินเรือ แนวทาง เส้นทาง กฎระเบียบ การ
ประเมินค่าใชจ่้ายในการขนส่งระหวา่งประเทศ อุปสรรคและ
ปัญหา การวเิคราะห์ประเภทของการขนส่งท่ีคุม้ทุนกบัลกัษณะ
ของสินคา้ มาตรฐานของสินคา้คลงัสินคา้ ระยะเวลาการขนส่ง 
การประกนัภยั การติดตามการขนส่ง การเลือกขนาดของตูค้อน
เทนเนอร์วิธีการปฏิบัติในกรณีสินค้า เ กิดความเสียหาย           
จากการขนส่ง 

Shipping agent formats, categories, methods and 
documents together with guidelines, routes, regulations and 
estimated cost for international transportation; obstacles and 
problems; analysis of  transportation types and the 
characteristics of goods; the standard of cargo warehouses; the 
transportation period; insurance; the following up; the 
selection of container sizes; operations  in case of transport 
damages 
 
926-382 กำรจดักำรองค์กำรต่ำงวฒันธรรม 3(3-0-6) 

Cross Cultural Organization Management  
ความหมาย ความส าคญัทฤษฎีในการบริหารองคก์รท่ี

มีความแตกต่างกันในด้านวฒันธรรม ความเช่ือ ความคิด 
ทศันคติของผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การวิเคราะห์ขอ้มูล
ทรัพยากรมนุษย ์การสร้างงานและแรงจูงใจพนกังาน กฎหมาย
ระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

Meaning, significance and theories of management 
in different cultural beliefs, ideas and attitudes; human 
resources data analysis; job creation; employee motivation; 
international laws regarding human resources management 
 
926-383 กฎระเบียบและนโยบำยกำรค้ำ 3(3-0-6)

ระหว่ำงประเทศ 
International Trade Regulations and Trade 
Policies 
กฎระเบียบและกติกาต่างๆ ในการท าการคา้ระหวา่ง

ประเทศ ขั้นตอนการสั่งซ้ือสินคา้  การจ าหน่ายสินคา้ การ
น าเขา้-ส่งออก การช าระเงิน การท าแผนการตลาด นโยบาย
และขอ้บงัคบั ของกระทรวงพาณิชยแ์ละองค์กรการคา้โลก 
(World Trade Organization) การเปิดเสรีทางการค้า 
สนธิสัญญาการคา้ระหว่างประเทศ การกีดกนัทางคา้ระหว่าง
ประเทศ ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ขอ้ปฏิบติั
ของแต่ละ กลุ่มเศรษฐกิจ  บทลงโทษการละเมิดกฎระเบียบ
การคา้ระหวา่งประเทศ 

Regulations and terms for international trading; 
steps of purchasing, selling, import and export, payment, 
marketing planning; policies and regulations of the Ministry 
of Commerce and the World Trade Organization; free trade 
agreement; international trade treaties; legal problems 
concerning company or partnership business; punishment for 
violations of international laws and regulations 
 
926-384 กำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 

International Trade Negotiation 
หลกัการ ความส าคญั รูปแบบการเจรจาต่อรองใน

ต่างประเทศ การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายใน
องคก์รท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัในแต่ละประเทศ การเจรจา
ต่อรองระหว่างธุรกิจ ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูถื้อหุ้น การเจรจา
ทางการคา้ การต่อรองเชิงนโยบายและกลยุทธ์ การวางแผน
และการเลือกใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง ปัจจยัความสัมฤทธ์ิ
ผลของการเจรจาต่อรอง 

 
 
 



Principles, importance and forms of negotiation in 
foreign countries; development of skills to resolve conflicts 
within organizations in different countries; negotiations 
between businesses, between executives and shareholders; 
trade negotiations; negotiation about policy and strategy; 
planning and selection of technical negotiations; negotiation 
success factors 
 
926-386 กำรจดักำรธุรกจิระหว่ำงประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน 
 3(3-0-6)  

International of Asean Economic Community 
Management 
กระบวนการบริหารการจดัการส าหรับธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ การบูรณาการหน้าท่ี ทางการบริหารส าหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง สภาพแวดลอ้มโลก เทคนิค
เคร่ืองมือวิธีการสมยัใหม่ในการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
โดยเน้นศึกษาความเป็นมา พฒันาการประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กฎระเบียบ ข้อตกลงในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน วเิคราะห์แนวโนม้ทิศทางการเปล่ียนแปลงทางประชา
สงัคมวฒันธรรม  

Management process for international business; 
integration of administrative functions for international 
business; global environment;  modern techniques and tools of  
international business management regarding ASEAN 
Economic Community development study; regulations and 
agreements among the ASEAN Economic Community;, 
analysis of socio-cultural community change  

 
926-387 กำรจดักำรพำณิชย์นำว ี  3(3-0-6) 
 Shipping Management 

โครงสร้างและลกัษณะอุตสาหกรรมการเดินเรือ การ
ขนส่งสินคา้ทางทะเล บทบาท ของภาคเอกชนและภาครัฐท่ี
เ ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินเรือ การจัดท าเอกสาร
ขอ้ตกลง สัญญา พิธีการศุลกากร ระบบการขนถ่าย การจัด
ระวางสินคา้ ท่าเรือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนถ่ายสินคา้ 

Structure and characteristics of shipping industry 
and cargo; the role of  private and public sectors relating to  
shipping industry; document agreement , contract and custom 
procedure; loading system, cargo,  ports; cargo equipment 

926-390   กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1       1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจท่ีหน่ึง 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็น
ทีมทั้ งในสาขาวิชา และหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and 
public mind; teamwork within and/or across disciplines  
under the supervision of advisors 
 
926-392 วจิยัธุรกจิ   3(3-0-6) 

Business Research 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม : 934-020  สถิติเพื่อกำรวิจัย
ทำงธุรกจิ 
หลกัการเบ้ืองตน้ของการวิจยั ประเภทและขอบเขต

ของการวิจยัธุรกิจ การเลือกหัวขอ้ การแปลปัญหาทางธุรกิจ
เป็นปัญหาวิจัย การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย การจัดการ
โครงการวจิยั จริยธรรมของนกัวจิยั   

Basic research concepts; classifications and scope 
of business research; the selection of research topic; 
translation of business problems into research; writing 
research proposal; research project management; code of 
ethics for researcher 

 
926-411 แผนธุรกจิ   3(3-0-6) 

Business Plan   
เงือ่นไข : นักศึกษำฐำนะช้ันปีที ่4  
ความหมาย เป้าหมายของการท าแผนธุรกิจ แนวคิด

และการพฒันาความคิดทางธุรกิจ  องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ 
หลักการท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การท า
รายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษาและการทดลองสร้างแผน
ธุรกิจ    

Meaning and goal of a business plan; concepts and 
development of business ideas; components of the business 
plan; concepts of business plan; sensitivity analysis; writing 
report and presenting business plan; case studies 



926-431  กำรออกแบบและปฏบิัตกิำรคลงัสินค้ำ 3(3-0-6) 
Warehouse Design and Operation         
ความส าคัญของคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน ชนิดของคลงัสินคา้ออกแบบคลงัสินคา้และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการคลงัสินคา้ อุปกรณ์
จดัเก็บและการยกขนสินคา้ การออกแบบพ้ืนท่ีใชง้านภายในตวั
อาคารคลงัสินคา้ ขั้นตอนการปฏิบติัการคลงัสินคา้ การจดัสรร
ทรัพยากรภายในคลงัสินคา้ เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียน
ของสินคา้ การออกแบบระบบและการเลือกใชอุ้ปกรณ์ขนยา้ย
สินคา้ 
 Importance of warehouse in logistics and supply 
chain; type of warehouse; warehouse design; implementation 
of information technology of warehouse management; storage 
and cargo handling; area design in warehouse; operational 
step in warehouse; allocation of resources in warehouse; 
technical analysis of the flow of goods; system design and 
equipment. 
 
926-432  กำรจดักำรระบบขนส่งและ  3(3-0-6) 

กำรกระจำยสินค้ำ 
Logistics Transport and Distribution 
Management 

 ระบบการขนส่งในโครงข่ายโลจิสติกส์ ทั้งในส่วน
ของการผลิต การขนส่ง และการกระจายสินคา้ การออกแบบ
โครงข่ายส าหรับทางเลือกของการขนส่ง การปฏิบติัการและ
การจดัการระบบการขนส่งและระบบการกระจายสินคา้ การ
วิเคราะห์และการวางแผนท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ ขนาด
และจ านวน ศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีเหมาะสม รูปแบบของการ
กระจายสินคา้ และช่องทางการกระจายสินคา้  

Transportation system in logistic network including 
production, transportation and distribution system; designing 
network for transportation modes; operating and managing 
transportation and distribution network; analyzing and 
planning locations for distribution center; optimal size and 
number of distribution center; patterns of distribution and 
channels of distribution. 

 
 
 

926-441 จริยธรรมส ำหรับผู้บริหำรทำงกำรเงนิ 3(3-0-6) 
Ethics for Financial Managers 
แนวคิด ความส าคัญ และความสัมพันธ์ระหว่าง

จริยธรรมกบัการบริหารการเงิน ประเด็นปัญหาดา้นจริยธรรม 
แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมของผูบ้ริหารทางการเงิน  
แนวทางปฏิบติัส าหรับผูท้  าหนา้ท่ีติดต่อกบัผูล้งทุน  

Concepts, importance, and relationship between 
ethics and financial management; topics in ethics; guidelines 
to promote ethics for financial managers; guidelines for 
investment consultant career. 
 
926-452 กำรบริหำรกำรค้ำปลกี  3(3-0-6)                                        

Retail Management     
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 926-351 กำรบริหำร
กำรตลำด 

  หลักการบริหารการค้าปลีก สถาบันการค้าปลีก 
พฤติกรรมผู ้บริโภคและการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก การ
ก าหนดกลยทุธ์การคา้ปลีก การเลือกท าเลท่ีตั้งร้านคา้ปลีก ห่วง
โซ่อุปทานและระบบสารสนเทศ ในการจดัการคา้ปลีก การ
วางแผนการสินคา้และระบบการจดัซ้ือ การก าหนดยีห่อ้ร้านคา้
ปลีก การก าหนดราคาขายปลีก ตลอดจนการจัดโปรแกรม
ส่งเสริมการตลาด การออกแบบและการจดัวางผงัร้านคา้ การ
ใหบ้ริการและเทคนิคการขายปลีก  

Principles of retail management; retail institutions; 
consumer behavior and competition in retail industry; retail 
strategy; selection of retail locations; supply chain 
management and information systems in retail  industry; 
product planning and purchasing systems; retail branding, 
pricing, and promotion programs; store design and layout; 
techniques for retail services 
 
926-461 กำรจดักำรธุรกจิครอบครัว  3(3-0-6) 

และกำรจดักำรธุรกจิแฟรนไชส์ 
Family Business Management and Franchise 
Business Management 
แนวคิดในการจดัการธุรกิจครอบครัว ลกัษณะเฉพาะ

ของธุรกิจครอบครัว พฒันาการของผูป้ระกอบการแต่ละรุ่น
และการสืบทอดธุรกิจ การจัดการความขัดแย้งในธุรกิจ
ครอบครัว ปัญหาของธุรกิจครอบครัวและแนวทางแก้ไข 



ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียของการท า
ธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เง่ือนไขของธุรกิจแฟรนไชส์ การ
จดัการธุรกิจแฟรนไชส์ กระบวนการในการสร้างสรรคโ์อกาส
ทางธุรกิจโดยผา่นระบบแฟรนไชส์ 

Concept of family business management; specific 
characteristics of family businesses; development of each 
generation of entrepreneurs and business succession; 
managing conflict in family business; issues in family 
businesses and possible shortfalls; Types of franchise 
businesses; advantages and disadvantages of franchise 
business; legislation and requirements for franchise 
businesses; franchise business management; process of 
creating business opportunities through franchising 

 
926-464 กำรจดักำรโครงกำร   3(3-0-6) 

Project Management 
แนวคิดและประโยชน์ของการด าเนินงานแบบ

โครงการ ความสัมพันธ์ของโครงการกับแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร การวางแผนและสร้างข่ายงาน การวิเคราะห์วิถีวิกฤต 
การจัดสรรทรัพยากร การจัดองค์กรและบริหารทีมงาน การ
ประเมินผลความก้าวหน้าและประสิทธิภาพ กระบวนการ
ตรวจสอบและการจบโครงการ การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การควบคุมและจดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน แนวโน้ม การ
จดัการโครงการและประเด็นโครงการระหวา่งประเทศ 

Perspectives and benefits of management by project; 
relationship of projects and organizational strategy; planning 
and building networks; critical path analysis; resource 
allocation; organizing and team management; evaluation of 
progress and performance; review process and closing project;  
uses of computer softwares for control and reporting 
performance; trends in project management and project issues 
between countries 
 
 
 
 
 
 

926-469 หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรธุรกจิ 3(3-0-6)
ขนำดกลำงขนำดย่อม 
Special Topics in Small and Medium Business 
Management            
ประเด็นท่ีน่าสนใจทางธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม

ในปัจจุบนั หรือหัวขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจทางธุรกิจขนาดกลาง
ขนาดยอ่ม 

Current issues or interesting topics in small and 
medium business management   
 
926-471 กำรบริหำรควำมเส่ียงในธุรกจิเกษตร 3(3-0-6) 
 Risk Management in Agribusiness 

ลกัษณะความเส่ียง ความเสียหายทางการเงินของ
องคก์รประเภทของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน   กลยทุธ์การบริหาร
ความเส่ียง ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนกบัความ
เส่ียงของทรัพยสิ์นธุรกิจ หลกัการวเิคราะห์เก่ียวกบัการบริหาร
ความเส่ียง ตลอดจนใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์  

Characteristics of risk and financial loss; type of 
damage; strategic risk management; factors and determinant 
of the rate of return on the risks of the business assets; 
analysis of risk management; case studies 
 
926-472  กำรค้ำสินค้ำเกษตรและข้อตกลง 3(3-0-6) 

ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
International Agricultural Trade and 
Agricultural Trade Agreement 
หลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ การคา้อาหารและผลิตภณัฑข์องโลก การจดัจ าหน่าย
อาหารของโลก ระบบการคา้และนโยบายสินคา้เกษตรของ
ไทย ปัญหาการคา้สินคา้เกษตร บทบาทของสถาบนัการคา้
ระหวา่งประเทศในการเจรจาปัญหาสินคา้เกษตร ด าเนินธุรกิจ
เกษตรระหวา่งประเทศ การประเมินผลกระทบจากแนวคิดของ
การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจต่อการคา้สินคา้เกษตรระหว่าง
ประเทศ     ของไทย ทั้ งลกัษณะขอ้ตกลงทางการคา้ระดับ
ตลาดโลก ภูมิภาค อนุภูมิภาค ในลกัษณะ พหุภาคี และทวิภาคี 
ข้อตกลงมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  ผลิต
อุตสาหกรรมเกษตรระหวา่งประเทศ ตลอดจนโอกาส       ใน
การท าธุรกิจกบัต่างประเทศ นโยบายและ มาตรการทางการคา้



ของประเทศผู ้ส่งออกและประเทศผูน้ าเข้า      ท่ีเป็นคู่ค้าท่ี
ส าคญัของประเทศไทย 

Principles of  international economic trade; food  
and products trade in the world;  world food distribution; Thai  
trade system and agricultural product policy; problems of 
trading agricultural products and the role of international trade 
institutions on negotiation the agricultural products;                              
evaluation  effects of  economic collaboration concepts  on 
international trade of Thai agricultural product including the 
characteristic of the world, region and sub-region trade 
agreements  in form of multilateral  and bilateral contracts; 
international standards of agricultural products and agro-
industry products; policy and commercial standards on 
exporters and importers of significant trading partners of 
Thailand 
 
925-479 หัวข้อพเิศษทำงธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
 Special Topics in Agribusiness 
 หวัขอ้หรือวทิยาการใหม่ทางธุรกิจเกษตร 
 Topics or new knowledge in agribusiness 
  
926-481 หลำกมุมมองเร่ืองธุรกจิโลก   3(3-0-6)  

Global Business Perspectives  
สภาพแวดล้อมของการด า เ นินธุร กิจในตลาด

ต่างประเทศท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทย    ระบบกฎหมาย 
ระบบการเมือง ระบบการเงิน วฒันธรรมและขอ้ปฏิบติัในการ
ด าเนินธุรกิจในต่างประเทศขอ้ตกลงทางการคา้ การจดัการดา้น
แรงงานขา้มชาติ 

Business environment in foreign market ; political 
system;  legal system;  financial systems; culture;  trade 
agreements;  foreign labor management 
 
926-482   กำรน ำเข้ำ-ส่งออก   3(3-0-6) 
   Import-Export 

หลกัการ วิธีปฏิบติัในการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ พิธี
การของศุลกากร พิกัดภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การจัด
หมวดหมู่ประเภท สินคา้น าเขา้-ส่งออก การค านวณค่าพิกดัภาษี 
การเลือกขนาดของตูค้อนเทนเนอร์ การขนส่งสินคา้ท่ีคุม้ทุน 
การบริหารและขอ้ตกลงในค่าขนส่ง การขนส่งทางเรือและทาง

อากาศ นโยบายและระเบียบการของกรมการการส่งเสริมการ
ส่งออก (BOI) และกรมศุลกากร 

Principles and methods of import and export; 
custom formalities; different charges and fees; classification 
of import and export goods; tariff calculation; selecting 
container size; charge management and agreement; shipping 
and air cargo; policies and regulations of the Board of 
Investment (BOI) and the Custom Department 
 
926-483 กำรจดักำรธุรกจิขนส่งสินค้ำ  3(3-0-6)
 ทำงอำกำศ 
 Air Cargo Management 
 โครงสร้าง ลกัษณะอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ บทบาทของภาคเอกชนและภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งใน
การขนส่งสินคา้ทางอากาศ วิธีการขนถ่ายสินคา้ประเภทต่างๆ 
การจดัท าเอกสารท่ีใชใ้น   การส่งออก 
 Structure and characteristics of air cargo industry; 
role of private and public sectors involved in air cargo; 
modes of goods transportation; export documents   
 
926-489 หัวข้อพเิศษทำงธุรกจิระหว่ำงประเทศ 3(3-0-3) 
 Special Topics in International Business 
 หวัขอ้และวทิยาการใหม่ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 New issues and knowledge in international business 
 
926-491 โครงงำนวจิยัธุรกจิ   3(0-9-0) 
 Business Research Project 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 926-392 วจิยัธุรกจิ  
 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม การรวบรวมและ
จัดการขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมายและ
เขียนการรายงานและน าเสนอผลการวจิยั 
 Field studies; data collection and management; data 
analysis; interpretation and discussion; research report and 
presentation 
 
 
 
 
 



926-492  สัมมนำทำงบริหำรธุรกจิ 1(0-2-1)  
 Seminar in Business Administration 

เงื่อนไข : นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่น้อย
กว่ำ 100 หน่วยกติ  

แนวโน้มของศาสตร์ดา้นบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์
ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาทางธุรกิจ กรณีศึกษาทางธุรกิจ 

Trends in  business administration studies; analysis 
of business problems and solutions; business case studies   

 
926-493 กำรฝึกงำน     3(0-9-0) 

Practical Training 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 926-495  เตรียมควำม

พร้อมสหกจิศึกษำและฝึกงำน 
เงือ่นไข : นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนผา่นแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 6 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า และตอ้งผ่านการอบรม
เตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมง 
โดยก าหนดระยะเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง 
การประเมินผลจากรายงานการฝึกงานของนกัศึกษา และผลการ
ประเมินเป็น G P F 

การฝึกงานในหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 
หรือภาครัฐ เรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกทกัษะการส่ือสาร 
การประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถของตนเองในการ
ท างานในสถานการณ์จริง  

Practical training in businesses, industrial and 
government sectors; learning to work with others; practicing 
communicative skills, applying knowledge and self-capability 
in the real situation in the workplace  

 
926-494   ปัญหำพเิศษ        3(0-9-0) 

Special Problems 
นักศึกษาเลือกหัวขอ้เก่ียวกับการพฒันาธุรกิจ เพ่ือ

คน้ควา้ วเิคราะห์และการอภิปรายประเด็นปัญหา คน้หาโอกาส
ทางธุรกิจในปัจจุบนั เรียบเรียงเป็นรายงานภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Selecting topics relating to business development to 
study, analyzing and discussing about the topics and search 
for business opportunities; compiling into a report under the 
supervision of advisor 
 

926-495 เตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำ 1(1-0-2) 
และฝึกงำน 
Preparation for Cooperative Education and 
Practical Training 
แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ทักษะ

การปรับตัวในสังคม โครงสร้างองค์กรการท างาน ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน การวางแผนชีวิตและอาชีพ 
การด าเนินงานโครงการ การเขียนประวติัย่อและจดหมาย
สมัครงาน เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ 
ประสบการณ์สหกิจศึกษาและฝึกงาน จริยธรรมในการ
ปฏิบติังาน 

Concept and philosophy of corporative educations 
and practical training; social adaption ability; organization of 
works; basic knowledge about labor law; life and career 
planning; project operations; resume and letter writing for job 
application; techniques for job application and interview; 
experience in cooperative education and practical training; 
ethics in practices 
 
926-496 สหกจิศึกษำ    6(0-18-0) 

Cooperative Education 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 926-495  เตรียมควำม

พร้อมสหกจิศึกษำและฝึกงำน 
เงือ่นไข : นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนผา่นแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า และตอ้งผา่นการ
อบรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
15 ชัว่โมง 

การปฏิบติังานจริงทางดา้นการจดัการ บริหารธุรกิจ 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ สถานประกอบการภายใตก้ารดูแล
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจาก
สถานประกอบการ การรายงาน การน าเสนอผลส าเ ร็จ
โครงงานสหกิจศึกษา 

Working as an employee related to management 
business administration or others under the serpervision of a 
cooperative education advisor and the other advisor from 
each organization; reporting and presenting achievement of 
each cooperative education project 
 
 



929-100  หลกัเศรษฐศำสตร์    3(3-0-6) 
Principles of Economics  
แนวคิด หลกัการเบ้ืองตน้ในการด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของสังคม  ทั้ งทางด้านจุลภาคและมหภาค 
ประกอบดว้ย อุปสงค ์อุปทาน พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต 
การผลิต การก าหนดราคาในตลาดแบบต่างๆ ระบบเศรษฐกิจ 
รายไดป้ระชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝาก 
การคลงัรัฐบาล การคลงัระหวา่งประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจ 
และการใช้นโยบายต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิด ความ
เจริญกา้วหนา้แก่ประเทศ 

Basic concepts and principles of operation of the 
social economic activities, both micro and macro. including 
demand and supply, producer and consumer behavior, 
production, pricing in different markets, different economic 
systems, national income, finance and banking, inflation, 
deflation, public finance, international trade, economic 
development, and using various economic policies to achieve 
progress for the country 

 
931-104 กำรบัญชีกำรเงนิ   3(3-0-6) 

Financial Accounting 
แม่บทการบญัชี กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชี กระบวนการทางบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท ารายงานทางการเงิน การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ สินท รัพย์ ห น้ี สิน  และส่วนของ เจ้าของ  การบัญ ชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และการบญัชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม 

Accounting framework; business activities 
associated with the accounting; principles of accounting; the 
process of accounting related to the financial reports; assets, 
liabilities and equity; tax accounting; accounting for the 
industrial enterprise 

 
931-204 กำรบัญชีบริหำร   3(3-0-6) 

Managerial Accounting 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 931-104 บัญชีกำรเงนิ  
แนวคิดการบัญชีบริหาร ระบบตน้ทุนรวม (ตน้ทุน

งานและต้นทุนช่วง) ระบบต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน ปริมาณและก าไร การงบประมาณ 
ตน้ทุนมาตรฐาน การตดัสินใจระยะสั้นและระยะยาว การบญัชี

ตามความรับผิดชอบและการรายงานแยกตามส่วนงาน ราคา
โอน แนวคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม 

Concepts of management accounting; job-order and 
process costing; variable costs; cost behavior; volume and 
profit; budgeting; standard costs; short-term and long-term 
decision making; responsible accounting; departmental 
reporting; transfer pricing; activity based costing concept 
 
934-020 สถิตเิพือ่กำรวจิยัทำงธุรกจิ  3(3-0-6)  
 Statistics for Business Research 

ความหมาย ความส าคัญของสถิติ การสุ่มการแจก
แจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ สถิติแบบ
ไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วเิคราะห์ การแปลผล  

The meaning and importance of statistics; sampling 
distribution; estimation and hypothesis testing; analysis of 
variance and correlation; nonparametric statistic; using 
statistics software and interpretation 
 
934-103 ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจดักำร 3(3-0-6) 
 Management Information Systems  
 หลักการเ ก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
บทบาทของสารสนเทศในองค์กร  พ้ืนฐานของระบบ
สารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์กรและการจัดการ 
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ  ก ล ยุ ท ธ์ 
การน าระบบสารสนเทศเพื่อใชป้รับปรุงองคก์รและการพฒันา
ระบบสารสนเทศ การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ จริยธรรม
และผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อสงัคม 
 
 Principles of information management; role of 
information in organization; fundamental of information 
systems and infrastructure; organization and management; 
integration of information systems; strategy in organization 
improvement with information systems and information 
system developments; information resource management; 
ethics and impacts of information system on society  
 
 



934-341 พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 Electronic Commerce   
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 934-002 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ       
 ความรู้ เ บ้ืองต้น เ ก่ียวกับแนวคิด  ค าศัพท์  และ
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
อินเตอร์เน็ต การพัฒนาของอินเตอร์เน็ตและการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกส าหรับท าธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต 
คุณลกัษณะของเวบ็ไซต ์เคร่ืองมือในการสร้างเวบ็ไซตส์ าหรับ
การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การตลาด การช าระเงิน ประเด็น
ความมัน่คง การบริการลูกคา้ 
 An introduction to the concepts, vocabulary, and 
procedures associated with E-Commerce and the Internet.  
Development of the Internet and E-Commerce, options 
available for doing business on the Internet, features of Web 
sites, the tools used to build an E-Commerce web site, 
marketing issues, payment options, security issues, customer 
service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

936-333 ภำษำองักฤษส ำหรับโทอคิ  3(3-0-6)   
 English for TOEIC 

การฟังเพื่อจับใจความในรูปแบบของการบรรยาย
ภาพ ค าถามและการโตต้อบค าถาม              บทสนทนาและบท
พดูเด่ียว การอ่านเพ่ือจบัใจความ ค าศพัท ์และไวยากรณ์ 

Listening comprehension in forms of picture 
descriptions; questions and responses; dialogues and 
monologues; reading comprehension; vocabulary and 
grammar 


